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cuvânt înainte
Acest ghid este destinat persoanelor fizice plătitoare de impozite care intenţionează să 

efectueze desemnări procentuale de 2% din impozitul pe venit obţinut în anul precedent 

în folosul organizaţiilor beneficiare.

Vom explica succint ce înseamnă desemnarea procentuală, care sunt beneficiile acesteia, 

care este diferenţa între desemnare şi donaţie, cine sunt beneficiarii şi ce obligaţii au 

aceştia, cum se face desemnarea de către plătitorii de impozite, care sunt condiţiile 

pentru ca desemnarea să fie valabilă, când desemnarea nu va fi autorizată, care sunt 

etapele unui ciclu întreg al procesului de desemnare procentuală, precum şi multă altă 

informaţie utilă şi practică pentru cei interesaţi de procesul de desemnare procentuală.

1. ce înseamnă desemnarea procentuală
Desemnarea procentuală este procesul în care persoanele fizice plătitoare de impozite 

direcţionează 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent, către 

organizaţiile neguvernamentale care acţionează în interes public şi către organizaţiile 

religioase. Procesul de desemnare procentuală mai este numit şi mecanismul 2%.

În anii 1990 şi 2000, mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est au introdus mecanisme 

care permit cetăţenilor direcţionarea a 1% sau 2% din impozitul pe venit către 

sectorul neguvernamental. În Republica Moldova, „Legea 2%” care prevede dreptul 

de a face desemnări procentuale a fost votată de Parlament la 18 iulie 2014.1 În iulie 

2016, Parlamentul a îmbunătăţit mecanismul 2%.2 La 30 noiembrie 2016, Guvernul a 

adoptat Regulamentul cu privire la mecanismul de desemnare procentuală,3 care este 

instrumentul de aplicare a „Legii 2%”. Regulamentul stabileşte mecanismul prin care 

contribuabilii persoanele fizice pot redirecţiona 2% din suma impozitului lor pe venit către 

beneficiarii desemnării procentuale. 
1 Legea nr. 158 din 18 iulie 2014, care a modificat Codul Fiscal nr. 1163 din 24 aprilie 1997, Legea nr. 837 

cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996, Legea nr. 125 privind libertatea de conştiinţă, de gândire 
şi de religie din 11 mai 2007 şi Codul Contravenţional nr. 218 din 24 octombrie  2008, disponibilă la http://
lex.justice.md/md/354331/. 

2 Legea nr. 177 din 21 iulie 2016, disponibilă la http://lex.justice.md/md/366190/. 
3 Hotărârea Guvernului nr. 1286 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării 

procentuale din 02 noiembrie 2016, disponibilă la http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=367801. 

http://lex.justice.md/md/354331/
http://lex.justice.md/md/354331/
http://lex.justice.md/md/366190/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367801
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367801
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Mecanismul de desemnare procentuală este pus în aplicare în Republica Moldova 

începânD cu 1 ianuarie 2017 în privinţa veniturilor obţinute în 2016. 

2. care sunt beneficiile desemnării procentuale? 
Scopul principal pentru introducerea mecanismului de desemnare procentuală este 

de a susţine societatea civilă, de a dezvolta o cultură şi o tradiţie de filantropie în 

societate. Desemnarea procentuală are mai multe beneficii atât pentru sectorul non-

guvernamental, cât şi pentru cetăţeni şi comunitate. În primul rând, mecanismul 2% este 

o formă de acumulare de fonduri şi are menirea de a susţine financiar organizaţiile non-

profit. În plus, acestea vor intra într-o zonă de concurenţă pentru a atrage susţinători şi 

vor fi puse în situaţia de a comunica mai mult şi mai eficient despre activităţile lor unui 

cerc mai larg de susţinători. Aceasta va duce la creşterea vizibilităţii şi transparenţei 

sectorului non-profit, dar şi la o cunoaştere mai bună a acestuia şi la sporirea credibilităţii 

societăţii în acest sector.

Organizaţiile care vor primi desemnări procentuale vor utiliza o parte considerabilă din aceste 

sume pentru realizarea unor activităţi. Prin urmare, beneficiarii indirecţi ai desemnărilor vor 

fi beneficiarii organizaţiilor care au primit desemnări procentuale, pe domeniile de activitate 

ale acestor organizaţii. Astfel, întreaga comunitate va avea de câştigat.

Mai mult decât atât, mecanismul 2% este un instrument de democraţie participativă. 

Persoanele care fac desemnări procentuale se implică, de fapt, în procesul de repartizare 

a bugetului public. Opţiunea oferită persoanelor de a decide unde să meargă 2% din 

impozitul lor pe venit le face să se implice activ într-un domeniu care până acum era doar 

de competenţa statului şi reprezintă o formă de democraţie participativă.  

beneficiile mecanismului de desemnare procentuală sunt: 

 susţinerea societăţii civile;

 susţinerea comunităţii prin intermediul activităţilor realizate de organizaţiile 

beneficiare;

 implicarea cetăţenilor în procesul de repartizare a bugetului public;

 creşterea vizibilităţii, transparenţei şi credibilităţii organizaţiilor societăţii civile;

 promovarea unei culturi şi tradiţii de filantropie în societate.
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3. care este diferenţa dintre desemnarea procentuală 
de 2% şi donaţie?

Desemnarea procentuală nu este o donaţie. Desemnarea procentuală de 2% se face din 

suma impozitului pe venit plătit de persoanele fizice către bugetul de stat. Cu sau fără 

desemnarea procentuală, acest impozit pe venit se varsă în bugetul de stat. Persoana 

care redirecţionează 2% nu cheltuie nimic din banii proprii. În cazul în care persoana 

alege să redirecţioneze 2%, la bugetul de stat vor ajunge 98% din impozit în loc de 

100%. 

Direcţionarea procentuală se face potrivit unei anumite proceduri stabilite în legislaţie 

şi doar unor anumiţi beneficiari. Spre deosebire de desemnarea procentuală, donaţia 

presupune transferul unei sume de bani din patrimoniul propriu, către un beneficiar ales 

după propria dorinţă a persoanei. În cazul donaţiei, bugetul de stat nu este afectat. În 

plus, persoanele pot face donaţii oricând, oricui şi în orice mărime.

Desemnarea procentuală nu este o Donaţie 

şi nu afectează bunurile persoanei

4. cine poate desemna 2%? 
Desemnarea procentuală este valabilă doar pentru contribuabilii persoane fizice 

rezidente, care nu au datorii la impozitul pe venit şi care în anul precedent au obţinut 

venituri specificate la art. 88-90 din Codul Fiscal.  

în republica molDova pot Desemna 2% 

următoarele categorii De persoane fizice:

cetăţenii 

republicii moldova

cetăţenii 

străini 

apatrizii (persoanele 

fără cetăţenie)

http://weblex.md/item/view/id/b5d741f1dda180ce13cf77476c376240
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este consiDerată reziDentă 

persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:

are domiciliu 

permanent 

în Republica 

Moldova

are domiciliu 

permanent în 

Republica Moldova, 

dar se află la 

tratament sau la 

odihnă, sau la 

învăţătură, sau în 

deplasare peste 

hotare

este persoană 

cu funcţii de 

răspundere a 

Republicii Moldova, 

aflată în exerciţiul 

funcţiunii peste 

hotare

se află în Republica 

Moldova cel puţin 

183 de zile pe 

parcursul anului 

fiscal 

5. Din ce sume se face desemnarea procentuală? 
Desemnarea procentuală se calculează din impozitul veniturilor obţinute în anul 

precedent potrivit art. 88-90 din Codul Fiscal, şi anume:

 venituri din salariu;

 venituri din dobânzi;

 venituri din prestarea serviciilor. 

cine poate 
desemna 2%? 

  

 
 


cetăţean al 
republicii moldova apatridcetăţean străin

persoană fizică

rezidentă
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Pentru efectuarea desemnării procentuale, persoana trebuie să cunoască suma totală a 

veniturilor calculate şi achitate în anul 2016. Informaţia cu privire la veniturile calculate şi achitate 

este disponibilă la persoanele obligate să reţină impozitul pe venit, de exemplu angajatorul sau 

beneficiarul serviciilor prestate de către persoanele fizice. Angajatorii şi beneficiarii serviciilor 

prestate sunt obligaţi să prezinte contribuabilului persoană fizică informaţia cu privire la veniturile 

calculate şi achitate până la data de 1 martie a anului fiscal următor. Informaţia se prezintă 

persoanei prin intermediul unui formular tipizat (imaginea nr. 1 de mai jos) al Regulamentului 

cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către patron în 

folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică 

activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări. 

Desemnarea procentuală De 2% se calculează din 

impozitul veniturilor din salariu, veniturilor din dobânzi şi/sau veniturilor 

din prestarea serviciilor, obţinute în anul precedent

În informaţia cu privire la veniturile calculate şi achitate se indică codul surselor de venit. Astfel, 

dacă în această informaţie găsiţi codurile sal (venituri din salariu), Dob (venituri din dobânzi) 

sau ser (venituri din servicii), puteţi redirecţiona 2% din impozitul pe aceste venituri.

imaginea nr. 1: extras din hotărârea guvernului nr. 679 din 22 august 2014 pentru aprobarea 

regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de 

către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care 

nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări
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6. cum se efectuează redirecţionarea a 2%? 
În fiecare an, persoanele fizice pot efectua desemnarea procentuală odată cu depunerea 

declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15). Orice persoană care 

doreşte sa redirecţioneze 2% trebuie să depună declaraţia, chiar dacă, potrivit Codului 

Fiscal, nu are această obligaţie. 

exemplu: o persoană care este angajată într-un singur loc de muncă şi nu are alte 

venituri, nu are obligaţia de a depune declaraţia cu privire la impozitul pe venit. totuşi, 

dacă această persoană va decide că redirecţioneze 2% unei organizaţii beneficiare, ea 

va trebui să completeze şi să depună declaraţia. 

persoanele fizice care doresc să redirecţioneze 2% 

sunt obligate să Depună declaraţia cu privire 

la impozitul pe venit (formularul cet15)

În secţiunile de mai jos vom explica în detaliu cum şi în ce termeni puteţi obţine, completa 

şi depune formularul CET15. 

6.1. cum se obţine formularul cet15?

Formularul CET15 poate fi obţinut prin: 

a) accesarea gratuită a formularului, la cerere, în orice oficiu teritorial al Serviciului 

Fiscal de Stat;

b) accesarea gratuită în formă electronică cu posibilitatea descărcării şi completării 

formularului, disponibil la adresa https://servicii.fisc.md/formulare.aspx (pagina 

web https://servicii.fisc.md, secţiunea „Servicii”, subsecţiunea „Persoane fizice”, 

categoria „Descarcă formulare”, subcategoria „Forma CET15”); 

c) pentru deţinătorii semnăturii electronice, accesarea în formă electronică cu 

posibilitatea descărcării, completării şi depunerii online la adresa https://

servicii.fisc.md/ (secţiunea „Servicii”, subsecţiunea „Persoane fizice”, categoria 

„Declaraţie electronică”).

poţi Descărca online declaraţia cu privire la impozitul pe venit 

(formularul cet15) la următoarea adresă: 

https://servicii.fisc.md/formulare.aspx.

https://servicii.fisc.md/formulare.aspx
https://servicii.fisc.md
https://servicii.fisc.md/
https://servicii.fisc.md/
https://servicii.fisc.md/formulare.aspx


legea 2%Desemnarea procentuală 
ghid pentru persoanele fizice

centrul de resurse Juridice din moldova • 13

6.2. cum se completează formularul cet15? 

Serviciul Fiscal de Stat a adoptat un Regulament care explică modul de completare a 

formularului CET15.4 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit poate fi completată atât 

pe suport de hârtie, cât şi în mod electronic. Declaraţia prezentată pe suport de hârtie 

se completează cu cerneală sau cu pixul, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele 

prevăzute de formular. Declaraţia prezentată în mod electronic se completează prin 

înscrierea datelor în formularul electronic. 

Puteţi beneficia de asistenţa angajaţilor oficiilor teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat la 

completarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

Declaraţia prezentată pe suport de hârtie 

se completează cu cerneală sau cu pixul, 

înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular

Declaraţia prezentată în moD electronic se completează prin înscrierea 

datelor în formularul disponibil electronic

angajaţii oficiilor teritoriale ale serviciului fiscal de stat 

oferă asistenţă la completarea Declaraţiei 

cu privire la impozitul pe venit

Formularul CET15 conţine o secţiune specială dedicată desemnării procentuale. Această 

secţiune conţine două câmpuri: 

a) câmpul M1 – nu se completează;  

b) câmpul M2 – se indică codul fiscal al unei singure organizaţii beneficiare în folosul 

căreia este efectuată desemnarea. Codurile fiscale (IDNO) ale organizaţiilor 

beneficiare sunt indicate în Lista beneficiarilor publicată de Ministerul Justiţiei 

(pagina web www.justice.gov.md, banner „Direcţia Organizaţii Necomerciale”, 

secţiunea „Alte organizaţii necomerciale”, subsecţiunea „Legea 2%”). 

Desemnarea poate fi făcută doar în folosul unui singur beneficiar. Indicarea mai 

multor beneficiari va duce la anularea desemnării de către Serviciul Fiscal de Stat.

4 Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 834 pentru aprobarea formularului CET15 – Declaraţia persoanei 
fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia din 1 
decembrie 2015.

http://lex.justice.md/md/362160/
http://lex.justice.md/md/362160/
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=214&id=3226
http://www.justice.gov.md
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Găsiţi mai jos o mostră completată a acestei secţiuni: 

imaginea nr. 2. extras din formularul cet15, secţiunea a şasea

contribuabilul poate inDica coDul fiscal (iDno) 

Doar al unei organizaţii beneficiare (codul m2).

6.3. cum se depune formularul cet15? 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă prin una din următoarele 

modalităţi: 

personal prin poştă online (cu aplicarea 

semnăturii electronice) 
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Depunerea personală sau prin poştă

Declaraţia completată pe hârtie: 

1. se prezintă în două exemplare la orice oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, 

indiferent de domiciliul contribuabilului; sau

2. se  expediază prin poştă, cu indicarea adresei unui oficiu teritorial al Serviciului 

Fiscal de Stat. 

Adresele tuturor oficiilor teritoriale sunt disponibile pe pagina web a Serviciului Fiscal de 

stat sau la secţiunea „Informaţii suplimentare” a prezentului ghid. 

Depunerea online

Depunerea online a declaraţiei este posibilă utilizând serviciile fiscale electronice 

(pagina web https://servicii.fisc.md/, secţiunea „Servicii”, subsecţiunea „Persoane fizice”, 

categoria „Declaraţie electronică”). Declaraţia semnată electronic are aceeaşi valoare 

legală pe care o au documentele semnate şi stampilate pe suport de hârtie. 

În Republica Moldova există mai multe posibilităţi prin care poate fi obţinută semnătura 

electronică. 

Puteţi obţine semnătura electronică la prestatorii de servicii indicaţi mai jos. Preţul, 

posibilităţile şi termenul de valabilitate al acestora sunt prezentate succint în secţiunea 

„Informaţii suplimentare” a prezentului ghid.

Centrul de Telecomu-
nicaţii speciale https://servicii.cts.md/ 

Centrul de Certificare 
al ÎS „FiscServinform” https://pki.fsi.md/backoffice/office/create-order-1 

Operatorul de telefonie 
mobilă „Orange” https://www.orange.md/?p=1&c=8&sc=87&s=871 

Operatorul de telefonie 
mobilă „Moldcell” http://www.moldcell.md/rom/semnaturamobila 

Întreprinderea de Stat 
„Cris Registru”

http://www.registru.md/ro/buletin-de-indentitate-electronic/termen-
si-tarife-certificatele-cheilor-publice-pentru-buletinul-de-identitate 

https://servicii.fisc.md/login.aspx?ReturnUrl=%2fedec.aspx
https://servicii.fisc.md/
https://servicii.cts.md/
https://pki.fsi.md/backoffice/office/create-order-1
https://www.orange.md/?p=1&c=8&sc=87&s=871
http://www.moldcell.md/rom/semnaturamobila
http://www.registru.md/ro/buletin-de-indentitate-electronic/termen-si-tarife-certificatele-cheilor-publice-pentru-buletinul-de-identitate
http://www.registru.md/ro/buletin-de-indentitate-electronic/termen-si-tarife-certificatele-cheilor-publice-pentru-buletinul-de-identitate
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6.4. în ce termen se face redirecţionarea a 2%? 

Serviciul Fiscal de Stat stabileşte modul şi perioada în care urmează a fi recepţionate 

declaraţiile cu privire la impozitul pe venit şi, respectiv, efectuată desemnarea 

procentuală. Pentru anul 2017, această perioadă este 1 ianuarie - 30 aprilie 2017. 

Dacă persoana va depune declaraţia după această dată, Serviciul Fiscal de Stat nu va 

autoriza desemnarea.  

Data limită pentru redirecţionarea a 2% 

de către persoanele fizice este 30 aprilie

6.5. ce se întâmplă la rectificarea formularului cet15?

Rectificarea mărimii impozitului pe venit după data limită de depunere a declaraţiei nu 

va duce la rectificarea sumei de 2%. Adică dacă după 30 aprilie persoana va depune o 

declaraţie rectificată şi impozitul pe venit este mai mare sau mai mic decât cel declarat 

iniţial, suma de 2% care va fi transferată organizaţiei beneficiare nu se va modifica.

 

În cazul în care se constată că persoana a plătit un impozit pe venit mai mare şi 

contribuabilul va cere restituirea sumei în plus, suma restituită se va micşora cu suma 

desemnată procentual.

rectificarea mărimii impozitului pe venit după 30 aprilie 

nu va duce la rectificarea sumei de 2%

7. autorizarea desemnării procentuale de către 
serviciul fiscal de stat 

După 30 aprilie, Serviciul Fiscal de Stat procesează declaraţiile cu privire la impozitul 

pe venit şi validează desemnările efectuate cu respectarea legislaţiei. Până la 30 

septembrie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor (Trezoreria) efectuează un singur transfer 

al tuturor sumelor acumulate către beneficiari.

Serviciul Fiscal de Stat nu va autoriza desemnările procentuale în următoarele cinci cazuri:
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 Persoana fizică care a efectuat desemnarea nu a depus declaraţia cu privire la 

impozitul pe venit în termenul stabilit de Codul Fiscal;

 Organizaţia beneficiară a cărei IDNO (cod fiscal) este indicat în declaraţie nu se 

regăseşte în Lista beneficiarilor publicată de Ministerul Justiţiei;

 Persoana fizică care a efectuat desemnarea are datorii la impozitul pe venit 

pentru anii precedenţi celui pentru care se face desemnarea;

 Persoana fizică care a efectuat desemnarea nu a achitat integral şi în termen 

impozitul pe venit declarat pentru anul pentru care face desemnarea;

 Persoana fizică care a efectuat desemnarea a indicat în declaraţie mai mulţi 

beneficiari de desemnare procentuală.

8. transparenţa şi confidenţialitatea datelor 
Mecanismul 2% este planificat astfel încât transparenţa funcţionării acestuia să poată fi 

verificată şi probată la fiecare etapă a sa. În acelaşi timp, nu toate datele sunt publice, 

o parte dintre acestea nu sunt divulgate pentru a proteja identitatea celor care fac 

desemnări.

care date sunt publice?

	 La etapa stabilirii organizaţiilor beneficiare, este prevăzut că Lista beneficiarilor este 

publicată de Ministerul Justiţiei pe pagina sa web;

	 Până la 31 decembrie a fiecărui an, Serviciul Fiscal de Stat urmează să publice pe 

pagina sa web un raport statistic privind desemnarea procentuală. Acest raport va 

include: 

 numărul contribuabililor care au efectuat desemnări procentuale, 

 numărul de desemnări care au fost efectuate cu respectarea legii şi cele 

neautorizate, 

 suma totală a desemnărilor procentuale transferate către organizaţiile beneficiare, 

 lista organizaţiilor beneficiare care au primit desemnări procentuale, cu indicarea 

sumelor primite de către fiecare dintre acestea; 

 sumele transferate către beneficiarii desemnării procentuale conform listei 

unităţilor administrativ-teritoriale;

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=214&id=3226
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=214&id=3226
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	Rapoartele privind utilizarea sumelor de desemnare procentuală de către beneficiari 

vor fi publicate de către Inspecţia Financiară pe pagina sa web şi vor fi accesibile 

tuturor celor interesaţi de modul în care s-au cheltuit sumele de desemnare;

	 Lista organizaţiilor beneficiare excluse de la mecanismul 2% din cauza încălcărilor 

va fi făcută publică de Ministerul Justiţiei pe pagina sa web.

până la 31 decembrie a fiecărui an, serviciul fiscal de stat 

va publica un raport statistic privind desemnarea procentuală

care date sunt confidenţiale?

	 Raportul statistic al Serviciului Fiscal de Stat nu va include datele de identificare a 

persoanelor fizice care au efectuat desemnarea procentuală;

	 Organizaţiile beneficiare nu vor avea acces la datele despre persoanele care au 

făcut desemnări.

care date pot fi solicitate?

	 Organizaţiile beneficiare pot solicita Serviciului Fiscal de Stat informaţia cu privire la 

localitatea din care provin persoanele fizice care le-au redirecţionat 2%; 

	 Persoanele fizice care au făcut desemnări procentuale pot solicita Serviciului Fiscal 

de Stat informaţii privind validarea desemnării efectuate de către acestea sau 

motivele nevalidării.

fiecare persoană care a redirecţionat 2% 

poate solicita informaţii de la serviciul fiscal de stat 

privind validarea sau motivele nevalidării desemnării procentuale.

9. etapele mecanismului de desemnare procentuală
Mecanismul 2% se desfăşoară în câteva etape. Redirecţionarea a 2% de către 

persoanele fizice este doar o parte a întregului ciclu de desemnare. Fiecare dintre etape 

a fost construită astfel încât să asigure corectitudinea şi transparenţa procesului de 

desemnare procentuală.
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figura nr. 1. etapele desemnării procentuale

Un ciclu întreg al mecanismului de desemnare procentuală durează circa patru ani. Mai 

jos vom explica succint fiecare etapă a unui ciclu complet de desemnare procentuală:

 1 - 31 decembrie anul 0 – stabilirea beneficiarilor

În luna septembrie a anului precedent desemnării, organizaţiile care doresc să 

beneficieze de desemnări procentuale urmează să se înregistreze la Ministerul 

Justiţiei. 

Legea 2% a prevăzut că doar organizaţiile non-profit care activează în interesul 

societăţii pot primi desemnări procentuale. Astfel, statul s-a asigurat că banii 

contribuabililor vor fi îndreptaţi spre organizaţiile societăţii civile care desfăşoară 

activităţi de interes public.
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Cele două categorii de beneficiari sunt:

a) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private care desfăşoară activităţi de 

utilitate publică; şi

b) cultele religioase şi părţile componente ale acestora care desfăşoară activităţi 

sociale, morale, culturale sau de caritate.

Ambele categorii de beneficiari mai trebuie să corespundă cumulativ următoarelor 

două condiţii:

a) să activeze timp de cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Lista 

beneficiarilor desemnării procentuale; şi

b) să nu aibă datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale 

anterioare.

Ministerul Justiţiei va verifica dacă solicitanţii corespund cu condiţiile de eligibilitate şi, 

până la 31 decembrie a fiecărui an, va publica Lista beneficiarilor pe pagina sa web. 

Doar organizaţiile incluse în această listă pot beneficia de desemnări procentuale. 

Atunci când veţi dori să faceţi desemnări procentuale, veţi putea consulta Lista 

beneficiarilor 2% şi să înscrieţi în declaraţia cu privire la impozitul pe venit codul fiscal 

(IDNO) indicat în listă în dreptul organizaţiei în folosul căreia veţi redirecţiona 2%. 

 1 ianuarie – 30 aprilie anul 1 – redirecţionarea 2% 

În fiecare an, persoanele fizice vor putea efectua desemnarea procentuală prin 

depunerea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. Procedura detaliată de 

redirecţionare a 2% este descrisă mai sus.

 1 mai – 30 septembrie anul 1 – transferul sumelor de desemnare procentuală 

După expirarea datei limită pentru primirea declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit, 

Serviciul Fiscal de Stat va procesa toate datele şi va stabili o listă a organizaţiilor 

beneficiare şi a sumelor de desemnare procentuală care le revin. Această informaţie 

va fi transmisă la Ministerul Finanţelor până la 31 iulie. Până la 30 septembrie, 

Ministerul Finanţelor va efectua transferul sumelor de desemnare procentuală către 

beneficiari.

 1 octombrie anul 1 – 31 decembrie anul 3 – utilizarea sumelor de desemnare 

procentuală  

După recepţionarea sumelor de desemnare procentuală, organizaţiile beneficiare 

au la dispoziţie două perioade fiscale pentru utilizarea acestor sume. Aceasta 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=214&id=3226
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înseamnă că perioada de utilizare a sumelor este puţin mai mare de 2 ani. Dacă 

sumele nu sunt folosite în această perioadă, ele urmează a fi restituite la bugetul 

de stat. 

Aceste sume pot fi folosite pentru activităţile îndreptate spre beneficiul comunităţii, 

precum şi pentru cheltuieli administrative. În funcţie de suma totală primită, 

cota cheltuielilor administrative variază între 25% şi 50% din suma totală a 

desemnărilor procentuale. Astfel, mecanismul 2% susţine financiar atât sectorul 

neguvernamental, cât şi, în mod indirect şi comunitatea prin activităţile realizate 

de acest sector.

 1 ianuarie – 30 aprilie anul 4 – raportarea privind utilizarea sumelor de 

desemnare procentuală

După finalizarea perioadei de utilizare, organizaţiile beneficiare au obligaţia de 

raportare a utilizării sumelor. Rapoartele vor fi publicate după excluderea datelor 

cu caracter personal. În acest fel, se asigură transparenţa folosirii sumelor de 

desemnare procentuală, ceea ce oferă un nivel mai mare de încredere că sumele 

vor fi folosite corespunzător.

 din 1 mai anul 4 – controlul şi răspunderea 

Mecanismul de desemnare procentuală prevede nu doar beneficii, dar şi un control 

strict şi răspundere în caz de încălcări. Aceasta descurajează eventualele încălcări 

şi oferă o garanţie că sistemul nu va fi abuzat.

Astfel, după expirarea datei limită a depunerii rapoartelor privind utilizarea 

sumelor, Inspecţia Financiară va efectua controlul utilizării sumelor de desemnare 

procentuală de către organizaţiile beneficiare. Răspunderea va interveni atât pentru 

utilizarea desemnărilor procentuale cu încălcarea prevederilor legale, cât şi pentru 

neraportarea privind utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării 

procentuale. Vor purta răspundere atât organizaţiile beneficiare, cât şi persoanele cu 

funcţii de răspundere din cadrul acestora.

Răspunderea va interveni:

a) pentru utilizarea desemnărilor procentuale cu încălcarea prevederilor legale, 

şi

b) pentru neraportarea privind utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma 

desemnării procentuale. 
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Vor purta răspundere:

a) organizaţiile beneficiare, şi

b) persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora.

Sancţiunile pentru abuzarea mecanismului 2% sunt următoarele şi se aplică cumulativ:

a) amendă contravenţională potrivit art. 298 alin. (41) din Codul contravenţional 

nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008;

b) restituirea de către beneficiar a sumelor desemnării procentuale folosite cu 

încălcarea legislaţiei şi/sau neraportate;

c) excluderea beneficiarului de la participarea la mecanismul de desemnare 

procentuală pe o durată de 2 ani. Lista beneficiarilor excluşi de la mecanism 

va fi publicată de Ministerul Justiţiei pe pagina sa web.

10. informaţie suplimentară
•	 Hotărârea Guvernului nr. 1286 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

mecanismul desemnării procentuale din 2 noiembrie 2016 este disponibilă AICI

•	 Lista beneficiarilor mecanismului de desemnare procentuală publicată de Ministerul 

Justiţiei (pagina web www.justice.gov.md, banner „Direcţia Organizaţii Necomerciale”, 

secţiunea „Alte organizaţii necomerciale”, subsecţiunea „Legea 2%”):

Lista de asociaţii obşteşti, fundaţii şi instituţii private beneficiare în 2017

Lista de culte religioase şi părţile lor componente beneficiare în 2017

•	 Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat 0 8000 1525 (apel gratuit de pe 

întreg teritoriul ţării)

•	 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) în format PDF şi 

Regulament privind completarea declaraţiei CET15 (pagina web https://servicii.

fisc.md, secţiunea „Servicii”, subsecţiunea „Persoane fizice”, categoria „Descarcă 

formulare”, subcategoria „Forma CET15”)

•	 Lista oficiilor teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat la care puteţi depune declaraţia 

cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15):

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367801
http://www.justice.gov.md
http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/1/2_Legea_2017_-_Lista_Asociatii.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/1/2_Legea_2017_-_Lista_Culte.pdf
https://servicii.fisc.md/DownloadFormular.aspx?tl=464
https://servicii.fisc.md/DownloadFormular.aspx?in=464
https://servicii.fisc.md
https://servicii.fisc.md
http://www.fisc.md/IFSTeritorialeContacte.aspx
http://www.fisc.md/IFSTeritorialeContacte.aspx


legea 2%Desemnarea procentuală 
ghid pentru persoanele fizice

centrul de resurse Juridice din moldova • 23

nr. localitatea adresa număr de telefon

1 MUN. CHISINAU mun. Chişinău, 
str. Constantin Tănase 9, et. 3

(+373 22) 823353, 
823357

2 OFICIUL FISCAL BOTANICA mun. Chişinău, 
str. Teilor 7/2

(+373 22) 823224

3 OFICIUL FISCAL BUIUCANI mun. Chişinău, 
str. Mihai Viteazul 2

(+373 22) 823021

4 OFICIUL FISCAL CENTRU mun. Chişinău, 
str. M-t Varlaam 65

(+373 22) 270463

5 OFICIUL FISCAL CIOCANA mun. Chişinău, 
str. Alecu Russo 1

(+373 22) 823074

6 OFICIUL FISCAL RÎŞCANI mun. Chişinău, 
str. Kiev 3-A

(+373 22) 823132

7 MUN. BALŢI mun. Bălţi, 
str. Ştefan cel Mare 128

(+373 231) 52270

8 ANENII NOI or. Anenii Noi, 
str. A. Sciusev 1

(+373 265) 24744

9 BASARABEASCA or. Basarabeasca, 
str. Karl Marx 55

(+373 297) 23040

10 BRICENI or. Briceni, 
str. Independenţei 28

(+373 247) 22248

11 CAHUL or. Cahul, 
str. L. Tolstoi 2

(+373 299) 29813

12 CĂLĂRAŞI or. Călăraşi, 
str. Alexandru cel Bun 130

(+373 244) 22848

13 CANTEMIR or. Cantemir, 
str. Trandafirilor 2

(+373 273) 22287

14 CĂUŞENI or. Căuşeni, 
str. Păcii 14

(+373 243) 22248

15 CEADÎR-LUNGA or. Ceadir-Lunga, 
str. Lomonosov 33

(+373 291) 92539

16 CIMIŞLIA or. Cimişlia, 
str. Ştefan cel Mare 10

(+373 241) 22174

17 UTA GĂGĂUZIA mun. Comrat, str. 
Comsomolului 24

(+373 298) 23470

18 CRIULENI or. Criuleni, 
str. 31 August 106

(+373 248) 20413

19 DONDUŞENI or. Donduşeni, 
str. Feroviarilor 4

(+373 251) 24900

20 DROCHIA or. Drochia, 
str. Independenţei 15

(+373 252) 23595

21 DUBĂSARI s. Cocieri, 
str. Vasile Lupu 28

(+373 248) 52188
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nr. localitatea adresa număr de telefon

22 EDINEŢ or. Edineţ, 
str. Independenţei 101

(+373 246) 24782

23 FĂLEŞTI or. Făleşti, 
str. Moldovei 20

(+373 259) 23979

24 FLOREŞTI or. Floreşti, 
str. Victoriei 2

(+373 250) 25089

25 GLODENI or. Glodeni, 
str. Suveranităţii 2

(+373 249) 23873

26 HÎNCEŞTI or. Hînceşti, 
str. Mihalcea Hîncu 123

(+373 269) 23573

27 IALOVENI or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 57

(+373 268) 22762

28 LEOVA or. Leova, 
str. M-t Dosoftei 3

(+373 263) 22437

29 NISPORENI or. Nisporeni, 
str. Suveranităţii 2

(+373 264) 23535

30 OCNIŢA or. Ocniţa, 
str. Independenţei 47

(+373 271) 21146

31 ORHEI or. Orhei, 
bd. Mihai Eminescu 2

(+373 235) 20522

32 REZINA or. Rezina, 
str. 27 August 1

(+373 254) 24507

33 RÎŞCANI or. Rîşcani, 
str. 31 August 16

(+373 256) 24752

34 SÎNGEREI or. Sîngerei, 
str. Independenţei 111

(+373 262) 22690

35 ŞOLDĂNEŞTI or. Şoldăneşti, 
str. B. Glavan 1

(+373 272) 22287

36 SOROCA or. Soroca, 
str. General Stan Poetaj 10

(+373 230) 30006

37 STRĂŞENI or. Străşeni, 
str. M. Eminescu 31

(+373 237) 22061

38 ŞTEFAN-VODĂ or. Ştefan-Vodă, 
str. Zona Industrială 8

(+373 242) 22350

39 TARACLIA or. Taraclia, 
str. Cebanov 3

(+373 294) 21388

40 TELENEŞTI or. Teleneşti, 
str. Renaşterii 69

(+373 258) 22248

41 UNGHENI or. Ungheni, 
str. Naţională 17

(+373 236) 22535

42 VULCĂNEŞTI or. Vulcăneşti, 
str. Iurii Gagarin 60

(+373 293) 21613
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•	 tabel comparativ a ofertelor pentru semnătura electronică

tipul 
semnăturii

semnătură 
electronică

semnătura 
electronică (mobilă)

buletin electronic 
(dotat cu semnătură 

electronică) 

Prestatorul 
serviciului

Centrul de 
Telecomunicaţii 
Speciale/Centrul 
de Certificare al ÎS 
„FiscServinform”

Operatorul de 
telefonie mobilă 
(Orange sau 
Moldcell) prin 
intermediul Centrului 
de Telecomunicaţii 
Speciale

Centrul de 
Telecomunicaţii 
Speciale şi 
Întreprinderea de Stat 
„Cris Registru” 

Preţul 
serviciului

MDL 350/390 MDL 0 MDL 700

Tarif MDL 0 per semnătură MDL 3 per semnătură MDL 0 per semnătură

Termen pentru 
a obţine 
semnătura

Cel puţin 1 zi 1 oră Cel puţin 1 zi 

Termenul de 
valabilitate

1 an 1 an 1 an 

Accesarea 
serviciului

Online la https://pki.
fsi.md/backoffice/
office/create-order-1.

Pentru obţinerea 
semnăturii electronice, 
trebuie să veniţi 
personal la unul din 
oficiile operatorilor de 
telefonie mobilă şi să 
prezentaţi buletinul de 
identitate. 

Pentru obţinerea 
semnăturii electronice, 
trebuie să veniţi 
personal la unul din 
oficiile Cris Registru 
de perfectare a 
paşapoartelor. 

https://pki.fsi.md/backoffice/office/create-order-1
https://pki.fsi.md/backoffice/office/create-order-1
https://pki.fsi.md/backoffice/office/create-order-1
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